Καρδιακή Ανεπάρκεια
Καρδιακή ανεπάρκεια: όταν η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει αρκετό
αίμα σε όλο το σώμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλύψει τις
απαιτήσεις του σώματος για οξυγονωμένο αίμα.1
Η καρδιακή ανεπάρκεια διαφέρει από άλλα προβλήματα καρδιαγγειακής υγείας:1,2,3
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ΕΜΦΡΑΓΜΑ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ
Είναι μια πάθηση που αναφέρεται
σε όλες τις παθήσεις της καρδιάς
και των αιμοφόρων αγγείων
Αυτό περιλαμβάνει καρδιακή
προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια,
καθώς και εγκεφαλικό επεισόδιο
και παθήσεις των περιφερικών
αρτηριών

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Είναι μία δυνητικά
θανατηφόρα κατάσταση
έκτακτης ανάγκης κατά την
οποία διακόπτεται η παροχή
αίματος που μεταφέρει
οξυγόνο σε κάποιο τμήμα
του καρδιακού μυός.
Μπορεί να οδηγήσει σε
χρόνιες καρδιακές παθήσεις
όπως καρδιακή ανεπάρκεια

Μια κατάσταση όπου ο
καρδιακός μυς γίνεται
αδύναμος
Είναι προοδευτική και
δυνητικά θανατηφόρα

Τα 3 κύρια συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας είναι: 4
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Κόπωση

Συσσώρευση υπερβολικού
υγρού που οδηγεί σε
πρήξιμο (οίδημα) στους
αστραγάλους

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:4
Επίμονος βήχας ή συριγμός, έλλειψη όρεξης, ναυτία, σύγχυση, αυξημένος καρδιακός ρυθμός

Η καρδιακή ανεπάρκεια έχει τεράστιο αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο:
Η καρδιακή ανεπάρκεια
επηρεάζει

60 ΕΚΑΤ.

1στους5
θα αναπτύξουν καρδιακή
ανεπάρκεια στη διάρκεια
της ζωής τους 5

ανθρώπους &

περίπου οι μισοί από
αυτούς έχουν
καρδιακή ανεπάρκεια
με διατηρημένο
κλάσμα εξώθησης
(HFpEF)6,7

Η καρδιακή
ανεπάρκεια είναι
η κύρια αιτία
νοσηλείας
παγκοσμίως

50%
Περίπου το 50% των
ασθενών που έχουν
διαγνωστεί με
καρδιακή ανεπάρκεια
θα καταλήξουν μέσα
σε 5 χρόνια. 9

Υπάρχουν 2 κύριοι τύποι καρδιακής ανεπάρκειας:
Αυτά κατηγοριοποιούνται με βάση το ποσοστό αίματος που αντλείται από την αριστερή
κοιλία της καρδιάς, γνωστή ως Κλάσμα Εξώθησης της Αριστερής Κοιλίας (LVEF)10
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ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ
ΕΞΩΘΗΣΗΣ (HFrEF)11 Ή συστολική ανεπάρκεια
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Επί του παρόντος, υπάρχουν 4 κύριες
κατηγορίες φαρμάκων για τη
θεραπεία του HFrEF:13,14,15

Η αριστερή κοιλία
χάνει την ικανότητά
της να συστέλλεται
φυσιολογικά

• β-αναστολείς
• Αναστολείς του μετατρεπτικού
ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ),
αναστολείς υποδοχέα αγγειοτενσίνηςνεπριλυσίνης
(ARNIs) και αποκλειστές υποδοχέων
αγγειοτενσίνης (ARBs)

Δεν μπορεί να
συστέλλεται με την
απαιτούμενη δύναμη
για να ωθήσει αρκετό
αίμα στην κυκλοφορία

• Ανταγωνιστές υποδοχέων
αλατοκορτικοειδών (MRAs)15

LVEF = ≤40%12

• Αναστολείς SGLT-2
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ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ
ΕΞΩΘΗΣΗΣ (HFpEF)11 Ή διαστολική ανεπάρκεια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Η αριστερή κοιλία
χάνει την ικανότητά
της να χαλαρώνει
φυσιολογικά λόγω της
δυσκαμψίας των μυών
Δεν μπορεί να διαταθεί
και να γεμίσει με τόσο
αίμα όσο συνήθως, έτσι
λιγότερο αίμα αντλείται
στην κυκλοφορία

Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχαν
διαθέσιμες θεραπείες για το HFpEF. Η
έλλειψη διαθέσιμων θεραπειών
θεωρήθηκε η μοναδική μεγαλύτερη μη
ικανοποιούμενη ανάγκη στην
καρδιαγγειακή ιατρική.16
Από τον Φεβρουάριο του 2022, για
πρώτη φορά, οι ασθενείς μπορούν
πλέον να έχουν πρόσβαση σε μια
εγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή στην
Ευρώπη.17,18

LVEF = ≥50%12

Λόγω της διασύνδεσης της καρδιάς με άλλα όργανα, τα άτομα με καρδιακή
ανεπάρκεια διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν ή να αναπτύξουν άλλες
καταστάσεις όπως:19

T2D
ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Η ανάληψη δράσης για την αποτελεσματική φροντίδα των οργάνων και τη διαχείριση της κατάστασης μπορεί να
βοηθήσει στην πρόληψη και την καθυστέρηση της επιδείνωσης της λειτουργίας οποιωνδήποτε οργάνων.20,21,22
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